
پیشنهاد امیرعبداللهیان به غنا 
محمد اول ابراهیم وزیر فرهنگ، هنر و گردشگری 
جمهوری غنا کــه در راس هیئتی جهت برگزاری 
هفتمین نشست کمیســیون دائمی همکاری های 
مشــترک ایران و غنا به ایران سفر کرده، با حسین 

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار کرد.
در این دیدار که توماس امبو مبا ، معاون وزیر امور 
خارجه غنا نیز حضور داشت، موضوعات مورد عالقه 
دو کشــور مورد  گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت 
.امیرعبداللهیان در این دیــدار، برگزاری هفتمین 
نشست کمیسیون مشترک دو کشور را نشان دهنده 
عزم و اراده جدی دو کشــور در گسترش مناسبات 
و همچنین رویکرد عملگرایانه جمهوری اســالمی 
ایران برای توسعه مناسبات و همکاری ارزیابی کرد 
و اظهار داشــت، دولت کنونی به توســعه روابط و 
عملیاتی شدن توافقات توجه و تعهد جدی داشته 
و بدیــن منظور در اولین فرصــت، اقدامات الزم و 
تبادل هیات برای ترسیم نقشه راه روابط دو کشور 
به غنا انجام خواهد شد .وزیر امور خارجه کشورمان 
همچنین با اشــاره به توانمندی هــای جمهوری 
اســالمی ایران در حوزه های بهداشتی، کشاورزی، 
صنعتی، دانش بنیــان و نیز صادرات خدمات فنی 
و مهندســی آمادگی همکاری با غنا در حوزه های 
یاد شده را اعالم کرد.امیر عبداللهیان در ادامه این 
دیدار، با توجه بــه راهیابی تیم ملی فوتبال غنا به 
جام جهانی قطر ، با اشاره به وجود زیرساخت های 
مناســب و شرایط آب و هوایی جزیره کیش با قطر 
، حضور تیم ملی فوتبال   و گردشگران غنایی را در 

این جزیره  پیشنهاد کرد.  ایسنا
 

تاکید بر حل بحران یمن 
ســفیران ایران و یمن در سوریه با یکدیگر دیدار و 

رایزنی کردند. 
سفارت ایران در دمشق در صفحه توییتر خود اعالم 
کرد که عبداهلل صبری، ســفیر یمن در ســوریه با 
مهدی سبحانی، سفیر کشورمان در سوریه دیدار و 
دو طرف درخصوص آخرین تحوالت یمن و منطقه 
رایزنی کردند.بر اســاس این گزارش، این دیدار در 

سفارت ایران در دمشق برگزار شد.  ایسنا 

گسترش فعالیت شرکت های معدنی 
ایران در افغانستان

معاون معادن و فرآوری معادن وزارت صمت از در 
سفر دو روزه به افغانســتان از آغاز رایزنی ها برای 
گســترش فعالیت شرکت های معدنی ایران در این 

کشور خبر داد.
رضا محتشمی پور در ســفر دو روزه به افغانستان 
و دیــدار با مســئوالن و کارشناســان معدنی این 
کشور با اشــاره به رغبت مقامات افغانستان نسبت 
به شــروع فعالیت شرکت های معدنی ایران در این 
کشــور، گفت: قرار است رایزنی ها در هفته آتی در 
الیه کارشناســی و بازدید هــای میدانی ادامه یابد.

معاون معادن و فــرآوری مواد وزارت صمت گفت: 
در جریــان این ســفر در خصــوص همکاری های 
معدنی و برخی موانع احتمالی که به علت مقررات 
و برخی تصمیمات دولت افغانســتان وجود دارد و 
همچنیــن ظرفیت هایی که می تواند نقاط شــروع 
همکاری معدنی تهران - کابل باشــد، گفت وگوی 

خوبی داشتیم.  صدا و سیما

سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک 
ایران و گرجستان

به مناسبت سی امین ســالگرد روابط دیپلماتیک 
جمهوری اســالمی ایــران و گرجســتان، درخت 
دوستی )یک اصله نهال زیتون( در محوطه سفارت 

کشورمان در تفلیس کاشته شد.
در ابتدای این مراسم، محمد قبادی راد کاردار سفارت 
جمهوری اســالمی ایران در گرجستان، پیام تبریک 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
خطاب به همتای گرجی به مناســبت ســی امین 
سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور را قرائت کرد.در 
پیام امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان آمده 
اســت: ماه می یادآور برقراری مناسبات دیپلماتیک 
میان جمهوری اســالمی ایران و کشــور مســتقل 
گرجستان اســت بدین مناســبات مایلم تبریکات 
صمیمانه خود را ابراز نمایند. جمهوری اسالمی ایران 
گرجستان را به عنوان همسایه منطقه ای و کشوری 
مهــم در منطقه قفقــاز برمی شــمارد.وزیر خارجه 
کشــورمان افزود: مرور مناسبات دوستانه دو کشور 
در ســه دهه اخیر نشــانگر روند مثبت و رو به رشد 
همکاری ها در همه زمینه ها بوده اســت. با این حال، 
مایلم بار دیگر بر اهمیت توسعه و تقویت همکاری ها 
در همــه زمینه های سیاســی، فرهنگــی و به ویژه 

اقتصادی تاکید نمایند.  ایرنا

ایران در حال تولید سانتریفیوژ های 
پیشرفته است

وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی مدعی شــد که 
ایران در حال تولید ســانتریفیوژ های پیشرفته در 
نیروگاه  نزدیــک  زیرزمینی جدیدی  ســایت های 

هسته ای نطنز است.
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه 
اتهام زنی ها و فضاســازی ها علیه برنامه صلح آمیز 
هســته ای ایران، ادعا کرد که ایران تنها چند هفته 
برای رسیدن به شــکافت هسته ای مورد نیاز برای 
ساخت بمب هســته ای فاصله دارد. او  مدعی شد 
که  ایران در تاسیسات هسته ای خود در حال تولید 
و نصب ۱۰۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته IR ۶ از جمله 
در تاسیســات هسته ای زیرزمینی خود در نزدیکی  

نطنز است.  ایرنا

اخبــــار گزارش

در روزهای اخیر آمریکا در لوای پیوســتن  سوئد و فنالند 
به ناتو در حالی به دنبال اجرای نظامی گری جدید هستند 
که »ســعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسی 
»ریانووســتی« تصریح کرد که گسترش ناتو و بی اعتنایی 
غــرب به مالحظات امنیتی روســیه، دالیل وضعیت فعلی 
اوکراین اســت و »ناتــو باید بداند که مســیر تقابل پایان 

خوشی ندارد«.
خطیــب زاده با تأکید بر تداوم تــالش ایران برای برقراری 
صلح میان مســکو و کی یف ادامــه داد: »ما فکر می کنیم 
که ریشــه تمام چیزهایی که امروز شــاهد آن هســتیم، 
گســترش ناتو یا نادیده  گرفتن حقایــق اروپا، در حقیقت 
بی اعتنایی کشورهای غربی به مالحظات سیاسی و امنیتی 
شمار کشــورها به ویژه روسیه و توافقاتی است که یکدهه 
پیش نهایی شــده بود«.سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در خصوص تالش ایران برای برقراری صلح 
میــان روســیه و اوکراین گفت: »ایران در صدد اســت تا 
دور جدیدی از تالش ها برای میانجیگری میان روســیه و 
اوکراین را آغاز کند«.وی همچنین در خصوص روابط میان 
جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه گفت: »روابط 
میان تهران و مســکو یک رابطه راهبردی اســت و اجازه 

نمی دهیم تا هیچ چیز در این روابط خلل ایجاد کند«.
در تاریخ ۲۴ فوریه )پنجم اسفند ماه(، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه به درخواســت کمک جمهوری های 
دونباس دونتسک و لوهانسک برای دفاع در مقابل حمالت 
اوکراین، دســتور آغاز عملیات نظامــی ویژه در اوکراین را 
صــادر کرد و گفت که قصد اشــغال قلمروهــای اوکراین 
را ندارد و هــدف این عملیات خلع ســالح و نازی زدایی 
اوکراین اســت.از زمان آغــاز عملیات نظامی روســیه در 
اوکرایــن، ایاالت متحده و همپیمانان این کشــور با وضع 
حجم وسیعی از تحریم ها علیه فدراسیون روسیه و تسریع 
کمک های تســلیحاتی به کی یف پاســخ دادند و »آناتولی 
آنتونوف« ســفیر روسیه در واشنگتن هشدار داده است که 
تسلیح اوکراین از سوی غرب تهدید مستقیمی برای امنیت 

اروپــا و جهان خواهد بود و وی تصریح کرد که مســکو از 
حامیــان رژیم کی یف می خواهد که بــه ترغیب خونریزی 
پایان دهند و به طور جدی به پیامدهای فعالیت های خود 

در اوکراین بیاندیشند.
الزم به ذکر اســت این هشــدار به غرب از سوی ایران در 
حالی مطرح شده اســت که در ادامه ناکامی تحرکات ضد 
ایرانی غرب بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط اوپک، 
تولید نفت ایران در ماه گذشــته میالدی ۳۶ هزار بشــکه 
بیشتر شده اســت. با توجه به ثابت ماندن مصرف نفت در 
کشور، ایران نه تنها در این مدت، کاهش صادراتی نداشته 
بلکه با افزایش صادرات نیز رو به رو بوده اســت. مهمترین 
بازار صادرات نفت ایران، کشــور چین است. چین چه در 
زمــان رفع تحریم ها و چه زمانی که تحریم های یک جانبه 
آمریکا به اقتصاد ایران بازگشــت، بزرگترین بازار صادراتی 
نفــت ایران بوده اســت.حتی زمانی که دولــت ترامپ در 
آمریکا در فکر به صفر رســاندن صــادرات نفت ایران بود، 
چین با همراهی ایران برای دورزدن تحریم ها به خرید نفت 
از کشــورمان ادامه داد و حتی تا توقیف نفتکش های خود 
نیز در این راه پیش رفت.با این حال ادامه خرید نفت ایران 
توســط چین باعث شــد تا تالش آمریکا برای موفقیت در 
تحریم ها ناکام بماند.حاال درســت در شرایطی که ایران بر 

اساس آمارهای داخلی و البته بین المللی توانسته صادرات 
نفت خود را تا ۴۰ درصد افزایش دهد، شــایعاتی مبنی بر 

کاهش صادرات نفت ایران به چین مطرح شده است.
بر اســاس آخرین گزارش اوپک که در خصوص تولید نفت 
اعضای این سازمان در ماه گذشته میالدی)آوریل( منتشر 
شــده، تولید نفت ایران در ماه آوریل در مقایسه با ۳ ماهه 
اول ســال ۲۰۲۲ میالدی رشــدی ۳۶ هزار بشکه ای را به 
همراه داشــته اســت.ایران در ماه آوریل روزانه ۲ میلیون 
و ۵۶۴ هزار بشــکه نفــت تولید کرده که ایــن رقم در ۳ 
ماهه ابتدایی ســال جاری میالدی ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار 
بشکه و در سال ۲۰۲۱ حدود ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار بشکه 
بوده اســت.با این حال برخی در فضای مجازی از کاهش 
۲۶۵ هزار بشکه ای صادرات ایران به چین در همین مدت 
صحبت می کنند.با فرض درستی این ادعا، ایران یا توانسته 
یک بازار ۳۰۰ هزار بشکه ای جدید برای نفت خام خود پیدا 
کند که این موضوع با توجه به ادامه تحریم ها، دســتاورد 
بزرگی برای کشــور به شمار خواهد رفت زیرا توانسته یک 
یا چند رقیــب خود را از بازار ۳۰۰ هزار بشــکه ای خارج 
کنــد و نفت خام خود را به آن بازار بفرســتد و یا به طور 
کامل ادعای کاهش صادرات نفت ایران به چین تحت تاثیر 

افزایش صادرات روسیه به این کشور کذب است.

در این میان به ادعای نشریه آمریکایی، مقامات ارشد غربی 
می گویند مذاکراتی که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
درتهــران بیــن هماهنگ کننده مذاکرات ویــن و مقامات 
تهران انجام شــد، پیشرفت جدیدی ایجاد کرده، اما توافق 

هنوز قطعی نیست.
، نشــریه آمریکایی »پالتیکو« درباره ســفر اخیر »انریکه 
مورا« معاون مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به 
ایران گزارش داد تهران طی دو روز نشســت هفته گذشته 
تمایل خود را برای ازســرگیری مذاکرات هسته ای متوقف 
شده نشــان داد، اما درخواست نهایی اش که به ادعای این 
گزارش، باعث ممانعت از توافق شــده را رها نکرده اســت.
طبق این گزارش، انریکه مورا مقام ارشــد اتحادیه اروپا که 
مذاکرات هســته ای را هماهنگ می کند، در تالشــی برای 
غلبه بر بن بست هفت هفته ای مذاکرات بین ایاالت متحده، 
ایــران و قدرت های غربی به ایران ســفر کرد. به نوشــته 
پالتیکو، مقامات ارشد غربی به این نشریه گفتند مذاکراتی 
که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انجام شد، پیشرفت 
جدیدی ایجاد کرد، اما توافق هنوز قطعی نیست.به ادعای 
این رســانه آمریکایی، گفت وگوهای احیای برجام اکنون با 
توجه به درخواســت  ایران مبنی بر حذف سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی از فهرســت ســازمان های »تروریستی 
خارجی« دچار وقفه شــده است. به گفته مقام های غربی، 
مورا این پیام را ارائه کرد که ممکن اســت ایاالت متحده 
درباره سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت وگو کند - اما 
تنها زمانــی این کار را می کند که مذاکرات هســته ای به 
نتیجه برسد. طبق این گزارش، ایران عقب نشینی نکرد اما 
نشان داد که مایل است در این مدت گفت وگوها را در مورد 
موضوعات غیر ســپاه پاسداران از سر بگیرد و ممکن است 
خواسته های جایگزین بالقوه ای را مطرح کند.به ادعای این 
گزارش، موضوع برچســب تروریستی آخرین نقطه گیر در 
مذاکرات تلقی می شود. متن توافق عمال نهایی شده است، 
به اســتثنای دو نکته جزئی دیگــر که مقامات غربی آن را 
»مسائل فنی مرتبط با برداشته شدن تحریم ها« خوانده اند 

که باید به سرعت حل شود.
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هشدار تهران به نظامی گری جدید آمریکا در لوای توسعه پیمان آتالنتیک شمالی 

ناتو پایان خوشی ندارد

اسناد افشا شده نشان می دهد گروهک تروریستی منافقین با صرف پول هنگفت 
مقامات میان رده غربی را »می خرد«.

»روســیه باید به عنوان یک کشور حامی تروریسم شناخته شود. هر کشوری که 
حامی تروریســم باشد، خودش هم تروریست محسوب می شود. کشور هایی مثل 
لیبی، عراق، کره شــمالی، ایران و ســوریه هم در چنین فهرســتی قرار دارند و 

جنایات آن ها هم شناخته شده است«.
این ها اظهارات اخیر یک نماینده اوکراینی اســت. کی را اولکســاندریونا رودیک، 
نماینده پارلمان اوکراین، در اظهارات جدیدی ایران را در فهرســت گروهک های 
تروریســتی محور شــرارت قرار داد و افزود که روســیه را باید به این فهرست 
اضافه کرد. اما این نماینده اوکراینی کیســت؟رودیک رهبر فعلی حزب سیاسی 
»صدا« اســت و از سال ۲۰۱۹ به عضویت پارلمان اوکراین درآمده است.  تصاویر 
و فیلم های منتشرشــده در فضای مجازی توســط خود گروهک منافقین نشان 
می دهد نماینــده اوکراینی ۱۳ فروردین امســال در گردهمایــی این گروهک 
تروریســتی حضور مجازی داشته است. مریم رجوی، سرکرده گروهک سخنران 
اصلی مراسم بود که در »آلبانی« و با شرکت اعضا برگزار شد. منافقین از رودریک 

دعوت کرده بود در این مراسم به سخنرانی درباره جنگ اوکراین بپردازد.
نماینده اوکراینی در سخنرانی خود گفت: »من می دانم که در قرارگاه اشرف چه 
اتفاقی افتاد. )اشــاره به حمله موشکی به این قرارگاه در سال ۲۰۱۳( و می توانم 
بفهمــم چه اتفاقی در آن جا افتاده اســت. من می خواهم مطمئن شــوم که هر 
جنایتکاری در جهان شناسایی و به دادگاه معرفی می شود. من می خواهم شاهد 
اعدام پوتین باشــم«. در نهایت او در ویدیویی دیگر از گروهک منافقین تشــکر 

کرده و گفت به خاطر حمایت های شما سپاس گزارم.
کمی پیش تر، چهاردهم اسفند سال گذشته و در آستانه روز جهانی زن، گروهک 
منافقین نشست دیگری در آلبانی برگزار کرد. رودریک در این مراسم نیز شرکت 
کرده و به ســخنرانی درباره اوکراین و اوضاع آن پرداخت. چرایی این حضور در 

این گزارش بررسی خواهد شد. 
گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره در سال ۱۹۹۲ به شرح سوابق گسترده منافقین 
در قتل آمریکایی ها و ایرانی ها پرداخته است. رویکرد مسلحانه، بمب گذاری های 
متعــدد این گروه در ایران، کمک به صدام در کشــتار شــیعیان جنوب عراق و 

بسیاری موارد دیگر سبب شد تا منافقین سال ها با عنوان »تروریستی« در جهان 
شــناخته شــود. با این حال در دهه ۲۰۰۰ اعضای گــروه تالش کردند با صرف 
مبالغ هنگفت و البی گری، عنوان تروریستی را برداشته و سیاستمداران غربی را 
»بخرند«.به گزارش روزنامه گاردین که ســال ۲۰۱۸ منتشر شده، از سال ۲۰۱۰ 
به بعد، گروهک های مرتبط با منافقین به کارزارهای سیاســی مخالف ایران پول 
می پرداختند، شهرهای آمریکا را با تبلیغات خود پر می کردند و به سیاستمداران 
غربی دستمزد می دادند تا در راستای حمایت از گروهک به سخنرانی پرداخته و 
برای حذف آن از فهرست سازمان های تروریستی البی کنند.تخمین زده می شود 
جان بولتون که در چندین گردهم آیی منافقین حضور داشته بیش از ۱۸۰ هزار 
دالر پول از این گروهک دریافت کرده باشــد. طبق فرم های افشای مالی، بولتون 
برای حضور در یک راهپیمایی در پاریس به نفع منافقین ، ۴۰ هزار دالر دریافت 

کرده است«.
همــواره گمانه زنی های بســیاری در مورد منبع تامین بودجــه منافقین  وجود 
داشت، اما می توان گفت جامع ترین پژوهش درباره منبع تامین مالی این گروهک 
تروریستی، سندی باشــد که شرکت RAND در سال ۲۰۰۹ منتشر کرده است. 
این شــرکت در واقع یک پژوهشکده سیاست جهانی در آمریکا است که با هدف 
ارائه تحقیق و تحلیل به نیرو های مســلح ایجاد شده است.در سند ۱۳۰ صفحه ای 
که از این پژوهشکده منتشر شــد، آمده است: »اگر چه در دوره ای بخش بزرگی 
از بودجه این گروهک توسط صدام )دیکتاتور سابق عراق( و عربستان جمع آوری 
می شد، اما منافقین از طریق کالهبرداری نیز اقدام به جمع آوری پول کرده است«.
در ادامه این ســند نوشــته شــده که اعضای منافقین در فرودگاه ها و پارک ها 
تصاویر وحشــتناکی را به مردم نشان داده و مدعی می شدند این افراد »قربانیان 
حقوق بشــری« در ایران هســتند. ســپس با برانگیختن حس ترحم و با ادعای 
جمع آوری پول برای قربانیان اقدام به دریافت پول می کردند. تنها در یک مورد، 

اف بی آی هفت عضو منافقین را به دلیل جمع آوری بیش از یک میلیون دالر برای 
یک موسسه خیریه ســاختگی در فرودگاه بین المللی لس آنجلس دستگیر کرد. 
تروریستهای گروهک منافقین ، شــعار های مارکسیستی سابقشان را مدتهاست 
که کنار گذاشــته و خود را هوادار »سکوالریسم و حقوق بشر« معرفی می کنند 
تــا توجهاتی را به خود جلب کنند، اما معضــل »بی اعتباری« برای این گروهک 

هنوز حل نشده است.
در ســطح بین المللی نیز، دیده بان حقوق بشر در گزارشــی اعالم کرده اعضای 
سابق این گروهک شاهد »کتک خوردن، آزار کالمی و روانی، اعتراف های اجباری، 
تهدید به اعدام و شــکنجه« در قرارگاه خود بــوده اند. گزارش گاردین از کمپ 
اشرف نشــان می دهد کنترل اســتبدادی، مصادره دارایی ها، کنترل جنسی )از 
جمله طالق یا تجرد اجباری(، کار اجباری، محرومیت از خواب و آزار فیزیکی در 

این قرارگاه بسیار معمول است.
با این حال، دونالد رامســفلد، وزیر دفاع و دیک چنی، معاون جورج بوش، رئیس 
جمهور اســبق آمریکا معتقد بودند این گروهک باید به عنوان یک »سالح« علیه 
ایران نگه داشــته شود.آمار رسمی نشان می دهد دوازده هزار نفر تنها در ایران به 
خاطر فعالیت های تروریستی گروهک منافقین جان خود را از دست داده اند اما 

در ترازوی رسانه غرب گویا کفه پول از حقیقت سنگین تر است.
در این میان ســعودی لیکس در گزارش نوشت که گروهک تروریستی منافقین 
بــا البی گری از خروج ســپاه پاســداران از لیســت ســازمان های به اصطالح 
تروریســتی خودداری می کند.ســعودی لیکس به نقل از موسسه مطالعات بین 
المللی کوئینســی، رســوایی جدیدی را از همکاری عربستان، امارات و بحرین و 
منافقین فاش کرد که با البی و ایجاد کمپین هایی در آمریکا، مانع از خروج سپاه 
پاسدران از فهرســت سازمان های به اصطالح تروریستی می شود.سعودی لیکس 
در گزارش خود به نقش گروهک تروریســتی منافقین اشــاره کرد و نوشت که 
ارتشی متشکل از مزدوران منافقین، امارات، عربستان و بحرین به همراه اعضای 
کنگره و اتاق فکر های آمریکا برای مقابله و فشــار سیاسی علیه  سپاه پاسداران 
ســازماندهی شده اند و خبرگزاری ها و شــرکت های مخابراتی را تحت فشار قرار 
 داده تا گزارش ها و اســنادی دروغین را در محکومیت ســپاه پاســداران ایران 

منتشر کنند.  باشگاه خبرنگاران

نماینده اوکراینی، طعمه جدید 
پروپاگاندای گروهک تروریستی منافقین

دولت انگلیس به همه اتباع این کشــور توصیه کرده از 
هرگونه سفر به ایران خودداری کنند.در اطالعیه وزارت 
خارجه انگلیس آمده است: امکان دارد اتباع بریتانیایی در 
ایران دستگیر، بازجویی یا بازداشت شوند، خواه تابعیت 
دوگانه بریتانیایی-ایرانی داشــته باشید یا خیر.لندن در 
ادامه این ادعاها، افزوده اســت: ایران اخیراً اتباع اروپایی 
که با روادید گردشگری سفر می کردند را بازداشت کرده  
و در چنین مواردی توانایی وزارت خارجه انگلیس برای 
ارائه پشتیبانی کنسولی بسیار محدود است.نکته جالب 
آنکــه وزارت خارجه انگلیس به طور خاص توصیه کرده 
که اتباع انگلیس از سفر به جزیره کیش خودداری کنند.
فرانســه نیز به دنبال بازداشــت دو فرد اروپایی سازمان 
دهنده آشــوب و بی نظمی در ایران، سرپرست سفارت 

ایران در پاریس را احضار کرده است.
وزارت اطالعات جمهوری اســالمی ایران روز چهارشنبه 
با صــدور اطالعیــه ای از بازداشــت دو فــرد اروپایی 
ســازمان دهنده آشــوب و بی نظمی در ایران خبر داد.
در اطالعیه وزارت اطالعات ایران به نقش اثبات شــده 
این افراد در ســازماندهی تجمعات اعتراضی معلمان و 
کارگــران و تالش برای منحرف کردن اعتراضات صنفی 
به تظاهرات سیاســی اشاره شــده است.جوسازی های 
ضدایرانی بــه همین جا ختم نشــده و حتی دامنه آن 
به ســفر »انریکه مورا« معاون هماهنگ کننده اتحادیه 

اروپایی در مذاکرات وین به تهران نیز رسیده است.
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین در بازگشــت از 

تهران مدتی در فرودگاه فرانکفوت بازداشــت شد. گفته 
می شود موبایل و گذرنامه این دیپلمات اسپانیایی توسط 
پلیس فرودگاه ضبط شــده اســت.پلیس آلمان با بیان 
اینکه »این بازرســی بر اساس ســرنخ های کامپیوتری 
بود که در کنار موارد دیگر به مســیر تهران-فرانکفورت 
مربوط می شــد«، عمال علت بازداشــت را سفر به ایران 

عنوان کرده است.
صــدور حکم نهایی برای ســه شــهروند ایرانی به اتهام 
مشــارکت در »برنامه ریزی برای حمله تروریستی« در 
بلژیک نیز قطعه دیگر این پازل اســت. دادگاه، این سه 
نفر را به همکاری با »اســد اهلل اسدی« دیپلمات ایرانی 
در اتریــش متهم کرده که یک ســال پیــش با اتهامی 
واهی به ۲۰ ســال حبس محکوم شده است.سخنگوی 
وزارت امورخارجــه ایران در واکنش بــه این اقدام که 
با رویکرد سیاســی انجام شــده ضمن تاکید بر تعارض 
رفتار بلژیک با کنوانســیون وین گفت: »متاسفانه امروز 
بار دیگر و به بهانه دادگاه تجدیدنظر ســه فرد یاد شده، 
شاهد دروغ پردازی های مهندسی شده رسانه های غربی 
در مورد آقای اســدی دیپلمات جمهوری اسالمی ایران 
هستیم. « مواضع غیرسازنده و مغرضانه کشورهای غربی 
کــه در چارچوب پیگیــری پروژه ایران هراســی دنبال 
می شــود ضمن آنکه مصداق تضییع آشکار حقوق دولت 
و مردم ایران است، بسترســازی برای اجرای طرح های 
بلندمدتی است که هدف آن محدودسازی ظرفیت های 

سیاسی کشورمان است.  نور نیوز

موج جدید ایران هراسی در غرب چه اهدافی را دنبال می کند؟
یک اندیشــکده آمریکایی در مطلبی به  توســعه روابط 
نظامــی ایران و چین و ســفر مقامــات نظامی چین به 
تهران پرداخت و نوشــت، ایران با توجه به رشد ساخت 
پهپادهای بومی نیازی به خرید پهپاد از چین ندارد، اما 
در عین حال دو کشــورمی توانند بــرای ارتقا پهپادهای 

خود به تبادل دانش بپردازند.
اندیشــکده »میدل ایســت« در مطلبی بــه قلم »توویا 
گرینگ« که روز دوشنبه منتشر شد نوشت، نمایندگان 
چین در ســفر اخیر به تهران با مقامات ارشــد ایران از 
جمله »آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور، 
»محمــد باقری« رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و 
»محمدرضا آشتیانی« وزیر دفاع ایران دیدار کردند. این 
دیــدار در حالی صورت گرفت که چین بر تعهد خود به 
صلح و امنیــت در خاورمیانه و خلیج فارس تاکید کرده 
در عیــن حال، ایاالت متحده را به دلیل تحریم یکجانبه 
ایــران مــورد انتقاد قــرار داده اســت.تامین کنندگان 
تسلیحات چینی که نسبت به تحریم ها محتاط هستند، 
به دلیل تحریم تســلیحاتی ســازمان ملل که تا اکتبر 
۲۰۲۰ برقرار بود، با احتیــاط با ایران برخورد کردند. با 
رفع محدودیت ها، شرکت های خصوصی و دولتی ممکن 
است به دنبال تنوع بخشــیدن به مجموعه  های خود با 

فروش فناوری های نظامی باشند.
این در حالی اســت که چین در بیشتر دهه ۱۹۸۰ یکی 
از تامین کنندگان اصلی تسلیحات برای هر دو طرف در 
جنــگ ایران و عراق بود.این اندیشــکده در بخش دیگر 

با اشــاره به موفقیت ایران در ســاخت انواع پهپاد بومی 
پیشرفته نوشــت، چین، برخالف سایر تامین کنندگان 
اصلی تســلیحات در منطقه، از جمله ایاالت متحده این 
امــکان را دارد تا به بزرگتریــن تامین کننده پهپادهای 
مسلح در منطقه تبدیل شــود، اما نکته قابل توجه این 
اســت که ایران قادر اســت پهپادهای خود را در داخل 
تولید کند و پهپادهای چینــی در حال حاضر منحصراً 
توســط دشــمنان تهران استفاده می شــود. گزارش ها 
حاکــی از حمایت چیــن از تولید بومی وســایل نقلیه 
هوایــی بدون سرنشــین )پهپاد( در کشــورهای خلیج 
فارس است، از جمله اخیراً سرمایه گذاری مشترک برای 
تولید پهپادهای نظامی بین چین و عربســتان سعودی 
صورت گرفته است.از سویی دیگر، با توجه به پهپادهای 
ارزان قیمــت و باکیفیت چیــن و انتقال بالقوه  و دانش 
امکان همکاری دوجانبه در این زمینه بین ایران و چین 
وجود دارد.اندیشکده میدل ایست در بخش دیگر نوشت، 
در ژانویــه ۲۰۲۱، منابع چینی تاییــد کردند که ایران 
و پاکســتان برای مقاصد نظامی به ســامانه ماهواره ای 
ناوبری »بیدو« چین دسترســی پیــدا کرده اند. اگرچه 
موشک های بالستیک موجود ایرانی به جای ماهواره ها به 
مکانیسم های هدایتی متکی هستند، اما بیدومی تواند به 
نیروهای مسلح ایران در تعیین مکان های پرتاب وهدف 
گیری مواضع کمک کند. یک کارشــناس نظامی چین 
گفت، بدون شک اثربخشی رزمی ایران با کمک ماهواره 

بسیار افزایش خواهد یافت.  فارس

موفقیت ایران درساخت پهپاد  و تبادل دانش با کشورهای دوست


